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Groep 1 en 2: 
Thema: eten en drinken 
Letter: r 

Vervoer naar de voorstelling 
Op dit moment hebben we nog niet voldoende auto's om onze 
leerlingen op 16 april naar Vollenhove te vervoeren. We vertrekken 
om 8.55 uur en zijn rond 11.00 uur weer terug.  
Wie wil er rijden? Graag opgeven bij Wilma of Liesbeth. 

Herhaalde oproep: Vragenlijst sociale veiligheid 
De digitale vragenlijst sociale veiligheid is ondertussen door 32 van 

de 85 ouders ingevuld. Bedankt daarvoor!  
Mocht u de vragenlijst nog niet ingevuld hebben, het kan nog tot 15 
april. Mocht u uw inlogcode kwijt zijn dan kunt u juf Yvonne mailen 
voor een nieuwe. Ze heeft nog een paar reservecodes liggen! Alvast 
bedankt voor uw moeite om de vragenlijst in te vullen! 

 Herinnering inleveren 
tussentijdse evaluatie 
U kunt uw enquête nog steeds 
digitaal of op school inleveren. Mocht 

u het briefje kwijt zijn, geef het dan 
even aan bij Mirjam Mooiweer, 
voorzitter MR.   

Periodesluiting groep 6 op 13 april 

Op 13 april, om 11.30 uur nodigt groep 6 u van harte uit om te 

komen kijken en luisteren naar hun periodesluiting. Groep 6 laat u 

horen waar zij de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. 

Ouders, opa’s en oma’s van leerlingen uit groep zijn op 13 april om 

11.30 uur van harte welkom op de locatie Siebenweg! 

Met sprongen vooruit  
Dit is een rekencursus die 

onze leerkrachten dit 

schooljaar gevolgd hebben 

voor hun eigen groep. Juf 

Karla, juf Wilma en juf 

Liesbeth hebben deze cursus in de afgelopen weken afgerond. Wij 

feliciteren hun met het behaalde certificaat!  

Informatie Koningsspelen 20 april 

De informatiebrief over de Koningsspelen op vrijdag 20 april vindt u 

in de bijlage van deze nieuwsbrief. Mocht u nog vragen hebben 

over de Koningsspelen, of kunnen helpen bij de Koningsspelen, 

geeft u dat dan aan bij juf Liesbeth en/of juf Lisa. De kinderen zijn 

deze dag om 12 uur vrij. 

Herhaalde oproep: Oproep Koningsspelen 
Voor de Koningsspelen op 20 april hebben we nu nog 6 ouders 
nodig die de groepjes willen begeleiden. Het is de bedoeling dat die 
ouders met een groepje alle spelletjes gaan spelen. Aantal 

leerlingen per groepje varieert van 5 tot 11 leerlingen. Graag 
opgeven bij Liesbeth of Lisa. 
Liesbeth.bouhuis@samenlevingsschooldelisdodde.nl 
Lisa.debacker@samenlevingsschooldelisdodde.nl   

WEEK 14, 2018 

KALENDER 

8 april: 
Kinderkerkdienst kerk 
Wanneperveen 

10 april: 
Kledinginzameling t.b.v. de 
kinderopvang. Kleding 
inleveren voor 8.30 uur! 

12 april: 
GGD onderzoek 5 jarigen  

13 april: 
11.30 uur periodesluiting 
groep 6 
Uiterlijk inleveren tussentijdse 
evaluatie 

15 april: 
Sluitingsdatum vragenlijst 
sociale veiligheid 

16 april: 
groep ½ voorstelling ‘Wij in de 
wei’ Burght Vollenhove, 
vervoer gezocht! 

17 april: 
Eindtoets groep 8 

19 april: 
Zwerfafval actie alle groepen 
13.15 uur groep 4 voorstelling 
in de Burght, Vollenhove 

20 april: 
Koningsspelen, alle groepen 
12 uur alle groepen vrij 

26 april: 
Juffendag alle groepen, 
continurooster tot 14 uur 

27 april t/m 13 mei: 
Meivakantie 
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Informatie meester/juffendag 26 april 

De kinderen hebben op 26 april een continu rooster tot 14 uur. Wij 

vragen u uw kinderen een lunch mee te geven (boterham en iets te 

drinken) voor tussen de middag. De kinderen komen deze middag 

niet naar huis. De dag begint gewoon om 8.30 uur op de eigen 

locatie. De leerkrachten worden om 8.45 uur door alle kinderen 

toegezongen op de locatie Siebenweg. Daarna gaat het 

feestprogramma van start! De kinderen hoeven geen fruit en drinken 

voor de 10 uur pauze mee! 

Vakantierooster 2018-2019 

Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is in de MR 

vastgesteld. Wij sluiten met ons vakantierooster aan bij de scholen 

in Meppel. Dit houdt in dat wij een afwijkende Meivakantie hebben 

ten opzichte van andere basisscholen in Steenwijkerland. De vrije 

studiedagen zijn nog niet opgenomen in dit overzicht. Deze volgen in 

de jaarkalender. 

herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018 

vrijdagmiddag kerstvakantie 21 dec. 2018 

kerstvakantie 24 dec. t/m 4 jan. 2019 

voorjaarsvakantie 18 t/m 22 feb. 2019 

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag 19 t/m 22 apr. 2019 

meivakantie  29 apr. t/m 3 mei 2019 

extra meivakantie 6 t/m 10 mei 2019 

Hemelvaartsdag + vrije dag 30 en 31 mei 2019 

Pinksteren 10 juni 2019 

vrijdagmiddag voor zomervakantie 12 juli 2019 

zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2019 

 

Herhaald bericht: Inzameling kleding voor het goede doel 
Wij zamelen kleding, riemen en schoenen in voor Simavi ten behoeve van onze kinderopvang. U 

kunt uw dichte zakken kleding/schoenen/riemen tot en met 9 april op school inleveren. 

Herhaald bericht: DoeKoe actie is van start 

Bij de COOP in Nijeveen is de DoeKoe actie afgelopen maandag van start gegaan. U ontvangt een 
muntje en kunt deze in verschillende buizen doneren. Hoe meer muntjes er in onze spaarpot 
komen hoe meer buitenspeelgoed/sportmateriaal wij voor onze leerlingen uit kunnen zoeken na 
afloop van de actie! Dus doneert u vooral tot en met 22 april uw muntjes in onze spaarpot bij de 
DoeKoe actie van de COOP in Nijeveen! Alvast bedankt! 

 

WEEK 14, 2018 

KALENDER 

27 april t/m 13 mei: 
Meivakantie 

14 mei: 
Groep 7/8 bezoek museum 

15 mei: 
Juf Yvonne afwezig, directie 
overleg 

21 mei: 
Vrije dag, 2e Pinksterdag 

 


